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Тема на седмицата 
 

 

 

 

 

 

 

Оланд и Меркел в пленарната 

зала за исторически дебат с 

евродепутатите 

 

 

 

 
 

Посещението на френския президент Франсоа Оланд и германския канцлер Ангела 

Меркел бе основното събитие от първата пленарна сесия на ЕП за октомври 2015 г. 

Двамата лидери призоваха за единство в разрешаването на проблемите пред 

Европа, които включват вълната от бежанци, конфликта в Сирия и икономиката. Аферата 

с „Фолксваген“ и подготвяното законодателство за подобряване на тестовете на коли бяха 

разисквани с Комисията, а председателят на Европейския съвет Доналд Туск участва в 

дебат за бежанците.  

В обръщенията си пред депутатите в сряда г-н Оланд и г-жа Меркел акцентираха 

върху нуждата от общи европейски решения за бежанците.  

Разгледайте нашата снимкова галерия от дебата и прочетете за основните моменти 

от направените изказвания.  

За видео от срещата ТУК 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 
 

 

Предизвикателството да се справим с огромния миграционен натиск стои пред 

всяка от държавите в Черноморския регион, заяви Цецка Цачева пред 

участниците във форум на ПАЧИС 

 

Предизвикателството да се справим с огромния миграционен натиск стои пред 

всяка от държавите в Черноморския регион, заяви председателят на Народното събрание 

Цецка Цачева при откриването на заседанията на комитетите по икономически и по 

правни и политически въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското 

икономическо сътрудничество (ПАЧИС) във Варна. 

Ако спешно не намерим решение на бежанския въпрос, Черноморският регион 

става все по-силно изложен на риска един разрастващ се проблем да подкопае основите 

на стабилността, подчерта Цецка Цачева. Днес повече от всичко нашият регион се 

нуждае от обединени усилия, от съвместни действия и разбирателство, но и от взаимно 

доверие и мъдрост, за да не изгубим баланса между националните интереси и 

хуманността, добави тя. 

Председателят на Народното събрание подчерта, че миграционният натиск има 

своите икономически, политически, финансови, социални, но и чисто човешки измерения. 

Европа днес трябва да покаже солидарност, но и да намери правилния баланс за 

запазване на сигурността си, отбеляза Цецка Цачева. По думите й мерките, които се 

предприемат, трябва да отчитат необходимостта от опазване на границите, от спазване на 

законността и реда в държавите, но и за предоставяне на хуманни условия на хората, 

търсещи спасение от бедствието на войната. Може би реакцията ни е закъсняла, защото 

вече обсъждаме силно напреднал процес, но това още повече изисква от нас да 

предприемем спешни мерки, обърна се председателят на Народното събрание към 

парламентаристите от ПАЧИС. 

Председателят на парламента посочи, че редовните форуми на парламентаристите 

от Черноморските държави предоставят възможности за търсене на отговори на 
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сериозните национални и регионални предизвикателства. Наред с приоритетните теми за 

икономическо развитие и стабилност в нашия регион, с все по-голяма острота днес се 

поставят два важни проблема – необходимостта от по-ефективно и модерно управление, 

съобразено с предизвикателствата на нашето съвремие, и за осигуряване на адекватна 

правна рамка за справяне с корупцията, подчерта Цецка Цачева. 

Решенията, които предстои да вземете, са важни за подобряване живота на нашите 

граждани и работата на бизнеса, посочи пред участниците председателят на Народното 

събрание. Цецка Цачева отбеляза, че съвместната работа на държави със сходни 

проблеми и цели дава по-добри резултати дори от най-усърдната самостоятелна и 

изолирана работа. 

През последните години дейността на комитетите на ПАЧИС е насочена към 

намиране на нови пътища за посрещане на предизвикателствата, поставяни от днешния 

сложен и многообразен живот и в поддържането на постоянен диалог между 

представителите на парламентите на страните-членки на Асамблеята, посочи при 

откриването на форума ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС 

Полина Карастоянова. Тя подчерта, че Асамблеята постоянно се развива и утвърждава 

като най-авторитетния парламентарен форум в Черноморския регион, в който доверието 

и разбирателството са основна ценност. 

В рамките на заседанията във Варна ще бъде обсъдена степента на развитие на 

електронните правителства на национално ниво, ефективността на мерките, предприети 

през последните години, законодателната рамка, както и предложения за бъдещото 

развитие и изпълнение на процеса, отбеляза Полина Карастоянова. Тя подчерта и 

особената важност на темата за противодействие на корупцията, която представлява 

глобална заплаха не само за развитието на страните и техните взаимоотношения, но и за 

световната икономика и политика. 

С приветствия към парламентаристите се обърнаха председателят на 

икономическия комитет на ПАЧИС Муса Гулиев и председателят на правния комитет на 

ПАЧИС Михаил Емелянов. 

На 5 и 6 октомври 2015 г. Народното събрание е домакин на 45-ото заседание на 

Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси и на 46-ото 

заседание на Комитета по правни и политически въпроси на Асамблеята. Във форума 

участват около 40 парламентаристи от страните-членки на ПАЧИС. 

В заседанията на комитетите по икономически и по правни и политически въпроси 

на ПАЧИС участват и членовете на българската делегация в организацията Красимир 

Велчев, Павел Христов и Петър Кънев. 

В ПАЧИС членуват дванадесет държави – Албания, Армения, Азербайджан, 

България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Основен 

приоритет в дейността на Асамблеята е активизиране на икономическото, двустранно и 

многостранно, сътрудничество в Черноморския регион, което е предпоставка за 

развитието на страните-участнички и спомага за преодоляването на междудържавните и 

етническите конфликти. 

От създаването си на 26 февруари 1993 г. ПАЧИС се утвърди като действащ и 

ефективен парламентарен инструмент на Черноморското икономическо сътрудничество. 
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Предстоящи събития  
 

14/10/2015 

10:45 Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще се срещне с председателя 

на Групата за приятелство Япония-България в Горната камара на японския парламент 

Коичи Киши  

14/10/2015 

11:30 Председателят на Групата за приятелство България – Япония в 43-ото Народно 

събрание Светослав Иванов и членове на групата ще се срещнат с председателя на 

Групата за приятелство Япония-България в Горната камара на японския парламент Коичи 

Киши  

 

Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)  

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

 

ЕК представи препоръки за реформи в българската 

система за научни изследвания и иновации 

 

Европейската комисия представи на 8 октомври 

2015 г. ключови препоръки за модернизиране на 

политиките в сферата на научните изследвания и 

иновациите в България.   България е първата страна 

членка, която се възползва от възможностите на механизма за подкрепа в областта на 

политиките (Policy Support Facility) по програмата на ЕС за изследвания и иновации 

„Хоризонт 2020“. Този механизъм дава практическа подкрепа на правителствата  при 

определянето, прилагането и оценката на онези реформи, които са необходими за 

подобряване на публичните структури в сферата на изследванията и иновациите. 

Европейският комисар за научни изследвания, наука и иновации, Карлос Моедаш 

каза: "Поздравявам България за това, че беше първата държава членка, която по 

http://www.parliament.bg/bg/calendar/#10025
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#10025
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#10025
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#10026
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#10026
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#10026
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#10026
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Bulgaria
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Bulgaria
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собствено желание използва възможностите на механизъм за подкрепа в областта на 

политиките по програмата за изследвания и иновации "Хоризонт 2020". Подобно на други 

страни от Европейския съюз България прави преход към икономика, основана на 

знанието, чиито най-големи предимства са иновативните продукти и услуги. 

Научноизследователския сектор е ключов за този преход, но има нужда от важни 

реформи. Аз съм убеден, че тези реформи ще бъдат проведени успешно и ще доведат до 

икономически растеж и създаване на нови работни места в страната." 

Международният панел за оценка на научно иновационната система в България се 

състои от научни експерти и представители на държавни институции от Австрия, Полша, 

Португалия, Испания, Словения,  Германия , Ирландия, Норвегия, Холандия и 

Великобритания. Стъпките по реализирането на препоръките от извършената оценка на 

българската научно изследователска система се обсъждат в момента с българското 

правителство. 

Основните препоръки на международния панел за оценка на научно 

иновационната система в България са: 

1. България има историческа възможност да засили икономическия си потенциал 

като увеличи финансирането за наука и иновации до поне 1% от БВП до 2020 г. 

Постигането на устойчив ефект от подобно увеличение на разходите изисква 

важни структурни реформи в  научно иновационната система, за да се увеличат 

ефективността и качеството й. За целта е необходима координация  и ефективно 

планиране, както и използването на европейските структурни фондове. 

2. Продължителна подкрепа за реформи и инвестиции в наука и иновации, 

основана на широк политически консенсус в тази сфера; установяване на структуриран,  

задълбочен и постоянен диалог с българските научноизследователски среди. 

3. Създаване на професионална, независима и устойчива изследователска 

агенция. 

4. Подобряване на процесите на оценяване и финансиране на проектни 

предложения и привеждането на тези процеси към международните стандарти. 

5. Постепенно концентриране на финансирането в полза на институции, които 

извършват изследователска дейност, така че да се възнагради постигането на високи 

резултати. 

6. Стимулиране на участието на български учени и изследователи в европейски 

програми. 

7. Предприемане на бързи действия за възстановяването на стимулите за 

изследователска кариера и задържане и привличане на млади таланти от България и 

чужбина в сферата на науката и иновациите. 

8. Стимули за отварянето на българската наука към бизнеса и ускоряване на 

схемите за подкрепа на публично-частното партньорство. 

9. Създаване на условия за развитието на специфични регионални и местни 

екосистеми за наука и иновации, използвайки опита от София Тех Парк. 

10. Извършване на оценка от страна на българското правителство на изпълнението 

на тези препоръки след 3 години. 

 

 

 

 

 

Източник: Europe.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Кризата с бежанците: депутатите в ЕП искат решителни 

действия от страните-членки 

 

Депутатите в Европейския парламент призоваха 

правителствата на страните-членки за още по-решителни действия 

за преодоляване на кризата с мигрантите и бежанците в пленарен 

дебат на 6 октомври. Парламентът обсъди резултатите от срещата на 

върха на 23 септември 2015 г., където бе решено да се осигури 

допълнително финансиране за граничните страни от ЕС и за съседни 

страни, приютяващи мигранти. В дебата взеха участие 

председателят на Европейския съвет Доналд Туск и председателят 

на Комисията Жан-Клод Юнкер.  

„Наше общо задължение е да помогнем на бежанците, както и 

да защитим външните граници на ЕС“, заяви Доналд Туск. „Първата 

ни задача сега е възстановяването на контрола върху външните 

граници на ЕС като задължително условие за ефективна, хуманитарна и безопасна 

миграционна политика“, добави той. 

„Не можем само да гледаме към себе си. Трябва да гледаме и на нещата, които ни 

засягат в периферията на Европа. Турция и Европейският съюз трябва да вървят заедно 

по пътя. Трябва да видим как можем да осигурим помощ на тези злочести хора, които 

идват на нашите брегове“, посочи Жан-Клод Юнкер. Той също така благодари на 

Парламента за подкрепата за предложенията на Комисията за „справедливо 

разпределение на бежанците“ между страните-членки. 

Според Манфред Вебер (ЕНП, Германия) решенията на кризата с мигрантите са 

вече набелязани и сега е необходимо те да бъдат приведени на практика: „Нямаме нужда 

от нови идеи – имаме нужда от прилагане на вече съществуващите идеи, това е, което 

липсва.“ 

Джани Питела (С&Д, Италия) призова да бъдат загърбени „стените, егоизма и 

омразата… те показват, че ние не можем да решим проблемите.“ „Нека продължим 

напред, за да не застрашаваме душата и дори бъдещето на Европа“, каза още той. 

Ришард Легутко (ЕКР, Полша) акцентира върху нуждата от дългосрочна цел в 

политиката спрямо мигрантите: „Какво е крайното състояние на нещата, което искаме да 

постигнем? Съветът обсъди културните и социалните критерии, които трябва да бъдат 

взети предвид в имиграционните политики. Мисля, че това е разумно. Боя се обаче, че 
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европейците имат такава силна система на табута и задръжки относно имиграцията, че 

няма голяма надежда за рационален дебат.“ 

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) посочи, че европейците са тези, които страдат от 

липсата на решения във връзка с кризата с бежанците: „Не поемаме никаква инициатива 

на европейско ниво за момента. Имаме дори три различни мнения в Съвета. 

Последствията са върху нас, не върху руснаците, нито върху американците“, заяви той. 

Пабло Иглесиас (ЕОЛ/СЗЛ, Испания) определи обсъжданите мерки за разрешаване 

на кризата като „лицемерие“: „Европейската външна политика през последните 15 години 

не е помогнала да се намерят решения за войните и кризата. Изразходването на още 

пари няма да бъде достатъчно. Нужно е по-малко лицемерие, когато се занимаваме с тези 

проблеми“. 

Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) посочи, че „диктатори и онези, които 

въобще не приемат бежанци, не трябва да ни учат на демокрация“. Той направи 

сравнение между богатството на ЕС и дела на бежанците, които Съветът е решил да 

решил да преразпредели, и заключи, че „ЕС може да се справи по-добре“. 

За Фабио Масимо Касталдо (ЕСПД, Италия) подходът на европейските 

правителства към кризата е „знак за вътрешна криза (…), която води към издигането на 

вътрешни бариери и заплашва стабилността и солидарността на всички нас“. 

Луи Алио (ЕНС, Франция) заяви: „Да, ние трябва да осигурим помощ на страните 

на предната линия, на нашите италиански и унгарски приятели. Но нека спрем да 

заклеймяваме г-н Орбан в Унгария за това, че прави всичко възможно пред лицето на 

една криза“. 

Според Константинос Пападакис (независим, Гърция) „бежанците и мигрантите 

трябва да бъдат транспортирани от мястото, където са влезли, до крайната си цел от 

Европейския съюз и от ООН“. 

 

6,4 млн. евро помощ за бедствия в България 

 

България ще получи близо 6,4 млн. евро помощ от европейския бюджет за 

преодоляване на щетите от тежките наводнения през януари–февруари 2015 г., определи 

пленарната сесия на Европейския парламент на 6 октомври. Парите са част от пакет от 

16,3 млн. евро за възстановяване на инфраструктурата в България и Гърция вследствие 

на природни бедствия в началото на годината и ще дойдат от Фонд „Солидарност“ на ЕС.  

Фонд „Солидарност“ ще покрие част от разходите, които България е направила, 

след като силен дъжд и предизвикани от него наводнения и свлачища причиниха 

сериозни щети на диги, комуникационни мрежи и пътища, както и на частни домове и 

обществени сгради. Особено засегнат бе югоизточният регион на страната. 

Помощта за Гърция в размер на 9,9 млн. евро е за щети, причинени от наводнения 

през февруари 2015 г. в два региона: Еврос (Източна Македония и Тракия) и Централна и 

Западна Гърция. 

Парламентът одобри предложението с 660 гласа "за" и 34 "против". "Въздържали 

се" нямаше. 
 
 
 

Страна Природно бедствие  Дата 
Размер на помощта (в 

евро) 
Докладчик 

България 
Тежки дъждове, снеговалеж, наводнения, 

свлачища 

януари–февруари 2015 

г. 
6 377 815 

Андрей Новаков (ЕНП, 

България) 

Гърция Наводнения в два региона февруари 2015 г. 9 896 950 
Андрей Новаков (ЕНП, 

България) 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/107212/ANDREY_NOVAKOV_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/107212/ANDREY_NOVAKOV_home.html
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Манипулираните вредни автомобилни емисии 

застрашават целия сектор, твърдят евродепутати 

 

Във вторник, 6 октомври 2015 г. членовете на ЕП 

обсъдиха скандала с вредните емисии на "Фолксваген". 

Те настояха Комисар Елжбиета Биенковска да 

изясни, дали в Европа е имало манипулации на тестове. 

Много от участниците в дискусията заявиха, че 

продължаващият скандал застрашава доверието в целия 

автомобилен сектор и призоваха Комисията да ускори въвеждането на тестове за вредни 

емисии в реални условия.  

Политическите групи в парламента ще подготвят резолюция, която ще бъде 

гласувана по време на пленарната сесия 26-29 октомври 2015 г. в Страсбург. 

 
 

Ограничаване на емисиите от средноголеми горивни 

инсталации 
 

Предложените ограничения от ЕС за емисиите на серен 

и азотен диоксид от средноголеми горивни инсталации, като 

електрогенератори или системи за отопление за домашна, 

битова или индустриална употреба, бяха одобрени от 

евродепутатите в сряда, 7 октомври 2015 г. Тези ограничения вече бяха договорени 

неформално с министрите на ЕС. В сфери, в които тези емисии нарушават стандартите на 

ЕС за качество на въздуха, страните ще трябва да преценяват дали да не въведат по-

стриктни граници.  

„Тази законодателна инициатива запълва едно празно пространство, което имаме 

между директивата за "екодизайн", която урежда стандартите за горивни инсталации от 

по-малко от 1 мегават, и директивата за индустриалните емисии, която е валидна за тези 

над 50 мегавата. Ограниченията на емисиите са поставени на амбициозни нива, за да 

могат постепенно да подобрят качеството на въздуха, с подходящи гаранции за 

оперирането на съществуващите инсталации и по-специално тези с по-малко от 5 

мегавата мощност, които обикновено се оперират от малки и средни предприятия или 

обществени компании и са от особена важност за отоплението на училища, болници и 

университети.“ каза Анджей Гжиб (ЕНП, Полша), който е докладчик на Парламента. 

Споразумението, договорено със Съвета, получи подкрепата на камарата с 623 

гласа „за“, 70 гласа „против“ и 12 „въздържали се“. 

Ограниченията за нови инсталации ще влязат в сила до три години. За вече 

съществуващите инсталации с топлинен капацитет до 5 мегавата максималните емисии на 

серен диоксид, азотен диоксид и прах ще влязат в сила от 2025 г., както беше 

предложила Европейската комисия. Най-малките инсталации, тези с капацитет от 1 до 5 



Седмичен бюлетин Брой 31 
12 октомври 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
10 

мегавата, повечето от които се оперират от малки или средни предприятия, ще трябва да 

започнат да спазват ограниченията от 2030 г. 

Страните членки са свободни да наложат по-високи стандарти от заложените в 

директивата. По време на преговорите евродепутатите успяха да гарантират, че в сфери 

на нарушение на европейските стандарти за качество на въздуха националните власти 

ще трябва да обмислят налагането на по-стриктни ограничения. 

 

Следващи стъпки 

Новите ограничения все още трябва да бъдат формално одобрени от Съвета на 

министрите на ЕС преди да влязат в сила. 

 
 

Испанският крал Фелипе приканва за щедрост 

и отговорност в подхода към бежанците 
 

Европейският съюз трябва да отговори на 

настоящата криза с бежанците с „щедрост, 

солидарност и отговорност“, заяви испанският крал 

Фелипе VI в реч пред Европейския парламент на 7 

октомври 2015 г. Той подчерта изключителното 

„страдание на онези, които идват в Европа, 

бягайки от насилие и фанатизъм“, и заяви, че те 

виждат в ЕС „земя на мир, просперитет и 

справедливост“. „Не можем да ги подведем“, каза Фелипе VI.  

Кралят изтъкна, че „този Парламент може да разчита на една лоялна и отговорна 

Испания в европейския проект; на една обединена Испания, горда със своето 

разнообразие; на една солидарна Испания, зачитаща върховенството на закона“. 

Той подчерта водачеството на Европейския парламент в интеграцията на 

континента и прикани „да вярваме на Европа; да вярваме в себе си.“ 

В приветствените си думи към госта председателят на ЕП Мартин Шулц заяви: „Бих 

искал в предстоящите години Испания да продължи да допринася със страст и идеи за 

успеха на Европа“. 

Това беше първото официално обръщение на Фелипе VI в ЕП, като през април той 

бе на работно посещение в Брюксел. Неговият баща и предшественик на престола Хуан 

Карлос I говори два пъти пред Парламента: през 1986 г. (месеци след присъединяването 

на Испания към Европейските общности) и през 1989 г. 

 

 

Отваряне на пазара за електронни платежни услуги 

 

Актуализирането на европейските правила за 

електронните платежни услуги ще намали цената на плащането 

на сметки чрез даване на възможност на нови играчи на пазара 

да използват мобилни и електронни инструменти за плащане от 

името на клиента. Това заявиха членове на ЕП по време на 

гласуването на тези текстове в четвъртък, 8 октомври 2015 г.  

Правилата, които бяха договорени неформално между евродепутатите и 

министрите от страните членки през май 2015 г., целят също така да направят 

електронните плащания по-безопасни чрез въвеждането на норми за защита и 

отговорност за всички доставчици на електронни платежни услуги. 

„Пазарът за платежни услуги в ЕС е все още фрагментиран и прекалено скъп. 
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Цената му е около 130 млрд. евро на година, което е над 1% от БВП на ЕС. Ако 

иска да запази глобалната си конкурентоспособност, ЕС не може да си позволи тези 

разходи.“ 

Това заяви евродепутатът Антонио Таяни (ЕНП, Италия) и добави: „Новата 

законодателна рамка ще намали разходите, ще подобри сигурността на плащанията и ще 

улесни появата на нови участници и иновативни, мобилни и електронни методи за 

плащане“. 

Ползване на външни доставчици за намаляване на разходите 

Платец с онлайн акаунт ще има правото да ползва платежен софтуер, устройства и 

приложения, предоставени от оторизиран външен доставчик, като плащанията ще могат 

да се извършват от името на платеца от същия този доставчик. 

Например, платци, които нямат кредитна или дебитна карта, ще могат да 

оторизират нови участници на пазара като SOFORT в Германия, Trustly в скандинавските 

страни или IDEAL в Холандия, които да използват техните банкови данни, за да 

извършват плащания от техните сметки. 

Таксите, събирани от доставчиците на платежни услуги, не трябва да надвишават 

техните преки разходи. Допълнителни такси за използване на платежни инструменти като 

кредитни и дебитни карти, за които банките събират обменни такси за обработка, вече са 

уредени и ще бъдат забранени. 

Сигурност на плащанията 

Банката, в която даден платец има сметка, може да откаже достъп на външен 

доставчик на услуги само поради обективно оправдани и обосновани съображения за 

сигурност, които са били съобщени на надзорните власти. Тази гаранция е предвидена, за 

да предотврати възможността банките да „блокират“ пазара за нови платежни услуги. 

Външните доставчици на платежни услуги, от своя страна, ще трябва да осигурят 

сигурната идентификация на потребителя и да намалят опасността от измами. От тях се 

изисква да гарантират, че личните платежни данни на потребителя минават през 

безопасни канали и се споделят само със съгласието на потребителя. 

В случай на неупълномощено плащане от неговата или нейната сметка, 

потребителят не трябва да губи повече от 50 евро, ако платежният инструмент е бил 

загубен, откраднат или с него е извършена злоупотреба. Доставчик на услуги, който не 

реагира с цел предотвратяването на такава измама, след като е бил уведомен за 

финансова загуба, или при нужда не изисква достатъчно сигурна идентификация на 

потребителя, може да бъде считан за отговорен за загубите на клиента и да му бъде 

наредено да възстанови финансовите щети. 

Следващи стъпки 

Страните членки на ЕС трябва официално да одобрят директивата, след което тя 

незабавно ще влезе в сила. 
 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

Трансгранични данъчни становища: Съветът одобрява правила за прозрачност 

На 6 октомври 2015 г. Съветът постигна политическо споразумение по директива, 

чиято цел е да се подобри прозрачността на гаранциите, предоставяни от държавите 

членки на предприятията относно начина на изчисляване на дължимите от тях данъци.   

Директивата е част от поредица инициативи за предприемане на мерки срещу 

избягването на корпоративното данъчно облагане.    

Съгласно директивата от държавите членки ще се изисква автоматично да обменят 

информация за предварителните трансгранични данъчни становища, както и за 

предварителните споразумения за ценообразуване. Държавите членки, които получават 

информацията, ще могат да изискват допълнителни сведения при необходимост. 

Комисията, от своя страна, ще може да разработи защитен централен регистър, 

където да се съхранява обменяната информация. Регистърът ще бъде достъпен за всички 

държави членки и — доколкото е необходимо за целите на наблюдението на правилното 

прилагане на директивата — за Комисията.   

Данъчното становище е гаранция, която данъчните власти предоставят на 

данъкоплатците за това как ще се процедира по отношение на определени аспекти на 

данъчното облагане в конкретни случаи. Предварителното споразумение за 

ценообразуване е вид данъчно становище, издавано от данъчните органи, в което се 

определят методът и други целесъобразни елементи на ценообразуването, приложими 

при трансфера на стоки или услуги между дружествата.   

„Това е решителна стъпка към по-голяма прозрачност в областта на данъчното 

облагане,“ заяви Пиер Граменя, министър на финансите на Люксембург и председател на 

Съвета. „Председателството успя да постигне това споразумение в изключително кратък 

срок. Европа изпраща силен сигнал за повече справедливост в данъчното облагане на 

предприятия в световен мащаб.“   

Данъчно планиране   

Данъчното планиране от страна на дружествата е станало по-сложно през 

последните години, като излиза извън пределите на юрисдикциите. То включва, 

например, прехвърляне на облагаемата печалба към държави с по-благоприятни данъчни 

режими или намаляване на данъчната основа.    

Директивата ще гарантира, че когато една държава членка издава данъчни 

становища или предоставя споразумения за трансферно ценообразуване, всяка друга 

засегната държава членка е в състояние да следи положението и евентуалното му 

въздействие върху своите данъчните приходи.   

Международни форуми   

Споразумението по директивата е в съответствие с тенденциите в рамките на ОИСР 

и нейната работа в областта на намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на 

печалби. Очаква се министрите на финансите на държавите от Г-20 да одобрят 

резултатите от тази работа на среща в Лима на 8 октомври, които след това ще бъдат 

представени на лидерите на Г-20 на срещата на върха в Анталия на 15—16 ноември 

2015 г.   

Прилагане   
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Директивата ще бъде приета на някое от предстоящите заседания на Съвета, след 

като Европейският парламент даде становището си и тя бъде финализирана на всички 

официални езици.   

Новите правила ще се прилагат от 1 януари 2017 г. Междувременно ще продължат 

да действат съществуващите задължения за обмен на информация между държавите 

членки.  

Относно становища, издадени преди 1 януари 2017 г., се прилагат следните 

правила:  

Ако предварителните трансгранични становища и предварителните споразумения 

за ценообразуване са издадени, изменени или подновени между 1 януари 2012 г. и 31 

декември 2013 г., това съобщаване се извършва, при условие че те са все още валидни 

на 1 януари 2014 г. 

Ако предварителните трансгранични становища и предварителните споразумения 

за ценообразуване са издадени, изменени или подновени между 1 януари 2014 г. и 31 

декември 2016 г., това съобщаване се извършва независимо дали те са все още валидни 

или не. 

Държавите членки ще имат възможност (а не задължение) да изключат от обмена 

на информация предварителни данъчни становища и споразумения за ценообразуване, 

издадени на дружества с нетен годишен оборот, по-малък от 40 милиона евро на равнище 

група, ако тези трансгранични становища и предварителни споразумения за 

ценообразуване са били издадени, изменени или подновени преди 1 април 2016 г.  Това 

освобождаване обаче няма да се прилага за дружества, които извършват предимно 

финансови или инвестиционни дейности. 

Пакет от мерки 

Комисията внесе предложението за директива като част от пакет от мерки през 

март 2015 г. Текстът изменя Директива 2011/16/ЕС относно административното 

сътрудничество в областта на данъчното облагане, в която се определят практическите 

договорености за обмена на информация.  

Сваляне във формат PDF  

 

 

 

 

Съветът одобрява още средства за справяне с бежанската криза 

На 8 октомври 2015 г. Съветът одобри допълнителна финансова помощ от бюджета 

на ЕС за 2015 г. в отговор на миграционната криза. С това се изпълняват ангажиментите, 

поети от Европейския съвет на 23 септември 2015 г. 

Съветът прие по ускорената процедура проект за коригиращ бюджет № 7 за 

2015 г., с който подкрепата от ЕС по линия на Европейската програма за миграцията се 

увеличава с 401,3 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и с 

57 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания. 

Това включва увеличение от: 

300 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения за 

Европейския инструмент за съседство с цел предоставяне на помощ чрез доверителния 

фонд „Мадад“ за трети държави, които приемат бежанци от Сирия 

100 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения с цел 

финансиране на спешна помощ, предоставяна по линия на фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ 

55,7 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания за хуманитарна 

помощ 

Чрез проекта за коригиращ бюджет № 7/2015 се финансира и създаването на 

120 нови длъжности в три агенции на ЕС, работещи в свързани с миграцията области: 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203260_bg_635799975000000000.pdf
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Frontex (+60), Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (+30) и 

Европол (+30); това включва допълнителни разходи от 1,3 млн. евро под формата на 

бюджетни кредити за поети задължения и плащания през 2015 г. 

Тъй като увеличенията на бюджетните кредити за поети задължения са отчасти 

финансирани чрез преразпределяне на неизползвани средства, увеличението на бюджета 

на ЕС за 2015 г. е ограничено до 330,7 млн. евро. Нуждите от бюджетни кредити за 

плащания са покрити изцяло чрез преразпределяне на средства. 

За втори път тази година Съветът увеличава бюджета на ЕС за мерки, свързани с 

миграцията. В отговор на миграционния натиск в Средиземноморието на 19 юни 2015 г. 

Съветът подкрепи проект за коригиращ бюджет № 5, който мобилизира 89 млн. евро под 

формата на бюджетни кредити за поети задължения и 76,6 млн. евро под формата на 

бюджетни кредити за плащания от бюджета за 2015 г. 

На 8 октомври 2015 г. Съветът също така одобри предложение на Комисията за 

трансфер на 175 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 

14,3 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания с цел увеличаване на 

хуманитарната помощ по функция 4 (Глобална Европа). Целта на трансфера е да се 

покрият най-спешните нужди на населението в Сирия, разселените лица в Ирак и в 

транзитните и приемащите бежанци държави Турция, Ливан, Йордания и Западните 

Балкани. 

Следващи стъпки 

Проектът за коригиращ бюджет № 7/2015 все още се нуждае от одобрението на 

Европейския парламент. Ако Парламентът приеме позицията на Съвета, проектът за 

коригиращ бюджет ще бъде приет. Ако Парламентът приеме изменения, започва 

триседмичен помирителен период. Трансферът за увеличаване на хуманитарната помощ 

ще бъде одобрен, ако в шестседмичен срок Парламентът не повдигне възражения. 

Изявление — неформално заседание на държавните и правителствените 

ръководители, 23 септември 2015 г.  

Съобщение за печата относно подкрепата на Съвета за проекта на коригиращ 

бюджет № 5/2015  

Проект за коригиращ бюджет № 7 за 2015 г.  

Предложение за трансфер на бюджетни кредити от 30 септември 2015 г. за 

увеличаване на средствата за хуманитарна помощ  

Сваляне във формат PDF  

 

 

Защита на данните при полицейско и съдебно сътрудничество по 

наказателноправни въпроси: Съветът е готов за разговори с ЕП 

На 9 октомври 2015 г. Съветът постигна споразумение по преговорната си позиция 

във връзка с проекта за директива за защита на данните. Проектът за директива е 

насочен към осигуряването на защита на личните данни, обработвани за целите на 

предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на 

престъпления, или изпълнението на наказателни санкции, или предпазването от и 

предотвратяването на заплахи за обществената сигурност. Постигнатото споразумение 

дава възможност на люксембургското председателство да започне преговори с 

Европейския парламент по този елемент от пакета за защита на данните. Другият елемент 

от пакета е общият регламент относно защитата на данни, по който разговорите с 

Парламента вече започнаха, след като Съветът договори позицията си на 15 юни 

2015 г. Понастоящем се осъществяват контакти с Европейския парламент за организиране 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/09/23-statement-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/09/23-statement-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/06/19-eu-budget-council-provides-additional-resources-manage-refugee-flows/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/06/19-eu-budget-council-provides-additional-resources-manage-refugee-flows/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12502-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12505-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12505-2015-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203340_bg_635800050000000000.pdf
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на първата тристранна среща, с цел до края на годината да се постигне споразумение по 

целия пакет за защита на данните. 

Целта на проекта за директива е да осигури високо равнище на защита на личните 

данни и да улесни обмена на лични данни между правоприлагащите органи в 

Европейския съюз. Защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните 

им данни е основно право, залегнало в Хартата на основните права на ЕС и в Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

Новата директива ще се прилага както за трансграничното обработване на лични 

данни, така и за обработването на лични данни от полицейските и съдебните органи само 

на национално равнище. „Това приложно поле е изключително важно за осигуряването на 

всеобхватна рамка за защита на данните, както за гражданите, така и компетентните 

органи, във всички 28 държави членки“, посочи Феликс Браз. За разлика от него 

действащите сега правила на ЕС се прилагат единствено за трансграничното предаване 

на лични данни. Това създава затруднения за полицейските и другите правоприлагащи 

органи в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и 

полицейското сътрудничество. Новите правила ще способстват за повишаване на 

взаимното доверие между полицейските и съдебните органи в ЕС. 

Принципите, предвидени в проекта за директива, са в съответствие с действащите 

правила. Това важи и за възможността държавите членки да предвиждат по-високи 

гаранции от предвидените в директивата. В сравнение с действащите правила обхватът 

на проекта за директива ще бъде разширен, така че да включи и предпазването от и 

предотвратяването на заплахи за обществената сигурност. Правилата ще продължат да се 

прилагат и по отношение на предаването на лични данни на трети държави и 

международни организации. Надзорният орган, който трябва да бъде създаден съгласно 

общия регламент за защита на данните, може да се занимава и с въпросите, попадащи в 

обхвата на директивата. Новата директива ще предостави на субектите на данни правото 

да бъдат компенсирани за претърпени вреди в резултат на обработване, което не е било 

извършено съобразно правилата. 

Council's negotiating position on the data protection directive agreed on 9 October 

2015  

Press release on Council's position on the general data protection regulation agreed on 

15 June 2015  

Сваляне във формат PDF  
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12555-2015-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/06/15-jha-data-protection/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/06/15-jha-data-protection/
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
Люксембург 

1 юли — 31 декември 2015 г. 
 

От 1 юли 2015 г. ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС 

преминава в ръцете на Люксембург – една от най-малките, но и най-опитни страни-

членки. Тя ще трябва да се заеме с редица сложни проблеми, някои от които са кризата с 

гръцкия дълг, миграционния натиск, подготовката за конференцията за климата в Париж 

през декември. Попитахме шестимата евродепутати от страната за техните възгледи 

относно предизвикателствата пред новото председателство.  

Жорж Бах (ЕНП) 

Като член на комисията по транспорт за мен е важно четвъртият законодателен 

пакет за железопътния транспорт да бъде финализиран с удовлетворителен резултат за 

компаниите, за клиентите, но също така и за заетите в сектора. Растежът и заетостта са 

главни приоритети в социалната сфера. Очаквам да видя конкретни мерки за младежка 

заетост, но също така предложения за борба с дългосрочната безработица и за 

повишаване на заетостта при жените. 

Франк Енгел (ЕНП) 

Предизвикателствата пред едно люксембургско председателство рядко, да не кажа 

никога, не са били така многобройни и така големи: миграционната криза; гръцката 

криза е в най-острата си фаза; Великобритания иска една Европа, която не съществува и 

заплашва да напусне онази Европа, която познаваме. Ако това не е достатъчно, на 

европейската икономика й липсват инвестиции, динамизъм и растеж. Невъзможно е да се 

оправи всичко това за шест месеца, но да се управлява по най-добрия начин е в съгласие 

с традициите на люксембургските председателства. Трябва да успеем – както често се 

случва, нямаме друг избор. 

Вивиан Рединг (ЕНП) 

Само чрез прилагане на последователни политики от всички страни-членки можем 

да преодолеем предизвикателствата пред нас. Люксембург трябва да даде нов тласък за 

това. В икономически план, растежът и стабилността могат да дойдат от създаването на 

истински общ цифров пазар, от задълбочаването на икономическия, паричен и финансов 
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съюз, както и от сключването на балансирани търговски споразумения. В политически 

план, Люксембург може да демонстрира лидерство в уравновесяването на отношенията 

между Европа и нейните съседи и в даването на твърд отговор на външни заплахи. 

Мади Делво (С&Д) 

Миграцията със сигурност ще бъде едно от главните предизвикателства пред 

люксембургското председателство. Ние отворихме нашите вътрешни граници, сега трябва 

да направим следваща стъпка и да си дадем единна политика спрямо бежанците и 

мигрантите. Цифровият пазар, енергетиката, насърчаването на иновациите и 

креативността в Европа са други големи предизвикателства. Не трябва да забравяме и 

трънливите въпроси за ТПТИ (споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ - 

бел.ред.) и LuxLeaks (за данъчното третиране на компании - бел.ред.). Европа се нуждае 

от нова динамика, основана на повече солидарност. Изградихме икономически съюз, 

макар и не идеален, нека започнем заедно създаването на съюз в полза на гражданите. 

Шарл Гьоренс (АЛДЕ) 

Отдавна е известно, че конференцията за климатичните промени в Париж ще бъде 

основното предизвикателство за люксембургското председателство. Бих искал да видя 

напредък също така по данъчните въпроси и реализиране на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции. Успехът на председателството ще зависи от способността му 

да направи ЕС по-единен и последователен. 

Клод Тюрм (Зелени/ЕСА) 

Призвани сме да удържим глобалното затопляне в рамките на 2°C до края на века. 

Люксембургското председателство ще трябва да обедини 28-те страни-членки 

около една амбициозна обща позиция и да поведе делегацията на ЕС на конференцията в 

Париж, за да достигнем до споразумение с нашите партньори по света. Друго 

предизвикателство ще бъде енергийният съюз. Люксембург е в добра позиция да помогне 

за изграждането на силно регионално сътрудничество, каквото имаме с нашите белгийски 

и холандски съседи в рамките на Бенелюкс. 

 

Работната програма на люксембургското председателство включва около 

7 основни теми: стимулиране на инвестициите за насърчаване на растежа и 

заетостта; задълбочаване на социалното измерение на ЕС; управление в 

областта на миграцията, в т.ч. свободата, правосъдието и сигурността; 

съживяване на единния пазар с акцент върху неговото цифрово измерение; 

поставяне на конкурентоспособността на ЕС в глобална и прозрачна рамка; 

насърчаване на устойчивото развитие и засилване на присъствието на ЕС на 

световната сцена. 

 

 

 

Работна програма на люксембургското председателство  

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
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Новини от Европейската комисия 

 

ЕК представи препоръки за реформи в 

българската система за научни изследвания и 

иновации 
 

България е първата страна членка, която се 

възползва от възможностите на механизма за подкрепа в 

областта на политиките (Policy Support Facility) по 

програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 

2020“. Този механизъм дава практическа подкрепа на 

правителствата  при определянето, прилагането и оценката 

на онези реформи, които са необходими за подобряване на публичните структури в 

сферата на изследванията и иновациите. 

Европейският комисар за научни изследвания, наука и иновации, Карлос Моедаш 

каза: "Поздравявам България за това, че беше първата държава членка, която по 

собствено желание използва възможностите на механизъм за подкрепа в областта на 

политиките по програмата за изследвания и иновации "Хоризонт 2020". Подобно на други 

страни от Европейския съюз България прави преход към икономика, основана на 

знанието, чиито най-големи предимства са иновативните продукти и услуги. 

Научноизследователския сектор е ключов за този преход, но има нужда от важни 

реформи. Аз съм убеден, че тези реформи ще бъдат проведени успешно и ще доведат до 

икономически растеж и създаване на нови работни места в страната."  

Международният панел за оценка на научно иновационната система в България се 

състои от научни експерти и представители на държавни институции от Австрия, Полша, 

Португалия, Испания, Словения,  Германия , Ирландия, Норвегия, Холандия и 

Великобритания. Стъпките по реализирането на препоръките от извършената оценка на 

българската научно изследователска система се обсъждат в момента с българското 

правителство. 

Основните препоръки на международния панел за оценка на научно 

иновационната система в България са: 

1. България има историческа възможност да засили икономическия си потенциал 

като увеличи финансирането за наука и иновации до поне 1% от БВП до 2020 г. 

Постигането на устойчив ефект от подобно увеличение на разходите изисква важни 

структурни реформи в  научно иновационната система, за да се увеличат ефективността и 

качеството й. За целта е необходима координация  и ефективно планиране, както и 

използването на европейските структурни фондове.  

2. Продължителна подкрепа за реформи и инвестиции в наука и иновации, 

основана на широк политически консенсус в тази сфера; установяване на структуриран,  

задълбочен и постоянен диалог с българските научноизследователски среди. 

3. Създаване на професионална, независима и устойчива изследователска 

агенция. 

4. Подобряване на процесите на оценяване и финансиране на проектни 

предложения и привеждането на тези процеси към международните стандарти.   

5. Постепенно концентриране на финансирането в полза на институции, които 

извършват изследователска дейност, така че да се възнагради постигането на високи 

резултати. 

6. Стимулиране на участието на български учени и изследователи в европейски 

програми. 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Bulgaria
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Bulgaria
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
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7. Предприемане на бързи действия за възстановяването на стимулите за 

изследователска кариера и задържане и привличане на млади таланти от България и 

чужбина в сферата на науката и иновациите. 

8. Стимули за отварянето на българската наука към бизнеса и ускоряване на 

схемите за подкрепа на публично-частното партньорство. 

9. Създаване на условия за развитието на специфични регионални и местни 

екосистеми за наука и иновации, използвайки опита от София Тех Парк. 

10. Извършване на оценка от страна на българското правителство на изпълнението 

на тези препоръки след 3 години. 

 

КОНТЕКСТ:  

Механизмът за подкрепа в областта на политиките е нов инструмент, който да даде 

на правителствата на европейските държави членки практическа подкрепа в 

определянето, прилагането и оценката на онези реформи, които са необходими за 

подобряване на качеството на публичното финансиране, като поставянето му на 

конкурентна основа, въвеждане на оценки за ефективността на университети, или 

стимулиране на сътрудничеството между академичните среди и бизнеса. Той подкрепя 

правителствени служители от други държави да направят партньорска проверка на 

ефективността на политиките за научни изследвания и иновации и предоставя достъп до 

независими на високо ниво експертни познания и анализ. То се финансира по програмата 

на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, с бюджет до 20 милиона евро. 

Годишният обзор на растежа за 2015г определя научните изследвания и иновации, 

като един от седемте приоритета за структурни реформи на страните членки, чрез които 

да се насърчат инвестициите и растежа. В него се изтъкват реформи за увеличаване на 

въздействието на публичното финансиране на научните изследвания и иновациите 

посредством подобрени стратегии, програми и институции, както и реформи за 

осигуряване на благоприятна за инвестициите среда, за да се насърчат иновациите в 

бизнеса. 

 

 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 

 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода септември 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заеме от 
името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на СТО по отношение на искането на 
Съединените щати за дерогация от СТО с оглед удължаване на програмата AGOA 

COM(2015) 
464 

22/09/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейността на 
Фондацията за МСФО, ЕКГФО и PIOB през 2014 г. 

COM(2015) 
461 

17/09/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис 

COM(2015) 
460 

17/09/2015 

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно интегрирането на трайно безработните лица 
на пазара на труда - {SWD(2015) 176 final} 

COM(2015) 
462 

17/09/2015 

http://sofiatech.bg/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24859/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24859/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24890/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24890/
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позициите, които да бъдат заети от името на 
Европейския съюз в рамките на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие и на Комитета 
за асоцииране в състав „Търговия“, създадени със Споразумението за асоцииране между 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от 
една страна, и Грузия, от друга страна 

COM(2015) 
456 

16/09/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/323 от 2 март 
2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие 

COM(2015) 
463 

16/09/2015 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 
юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита 
на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез 
преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на 
финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита 
на финансовите интереси на Европейските общности 

COM(2015) 
458 

16/09/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 
правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО 

COM(2015) 
449 

16/09/2015 

C(2015) 6204 C(2015) 6204 16/09/2015 

C(2015)6203 C(2015) 6203 16/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението под формата 
на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко относно защитата на 
географските указания и наименованията за произход на селскостопанските продукти, 
преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и за изменение на 
Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и 
техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна 

COM(2015) 
446 

15/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз 
на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство 
Мароко относно защитата на географските указания и наименованията за произход на 
селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните 
продукти и за изменение на Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от 
друга страна 

COM(2015) 
448 

15/09/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Проект на съвместен 
доклад на Съвета и на Комисията за 2015 г. относно изпълнението на обновената рамка за 
европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.) - {SWD(2015) 168 
final}{SWD(2015) 169 final} 

COM(2015) 
429 

15/09/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до 
органа по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно 
вътрешните одити, извършени през 2014 г. (член 99, параграф 5 от Финансовия регламент) - 
{SWD(2015) 170 final} 

COM(2015) 
441 

15/09/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
169 

15/09/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ 

SWD(2015) 
168 

15/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между 
Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване.  

COM(2015) 
439 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, и 
временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за 
премахване на визите за краткосрочно пребиваване 

COM(2015) 
437 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, 
и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за 
премахване на визите за краткосрочно пребиваване 

COM(2015) 
434 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между 
Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване  

COM(2015) 
433 

14/09/2015 
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ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

12533/15 12533/15 02/10/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на 
електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на 
директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012 

10788/15 01/10/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“)  

3980/15 30/09/2015 

3417-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 13 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

3945/15 28/09/2015 

3410-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 1 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

12222/15 28/09/2015 

3416-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 12 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

3941/15 25/09/2015 

12330/15 12330/15 24/09/2015 

3 415-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 8 и 9 октомври 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: European Convention Center 
Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3900/15 23/09/2015 

3414-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспрот, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 8 октомври 2015 г. Час: 9,00 ч. Място: European Convention Center 
Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3817/15 23/09/2015 

12238/15 12238/15 23/09/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пакетните туристически пътувания и свързаните 
пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета - Приета 
от Съвета на 18 септември 2015 г. 

9173/15 22/09/2015 

3413-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 6 октомври 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 
4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3846/15 21/09/2015 

3411-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 22 септември 2015 г. Час: 14,30 ч. Място: Брюксел 

12065/15 21/09/2015 

12071/15 12071/15 21/09/2015 

3412-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси ) - Дата: 5 октомври 2015 г. Час: 10,30 ч. Място: 
European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3814/15 18/09/2015 

3411-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 22 септември 2015 г. Час: 14,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 
175, 1048 BRUXELLES 

3797/15 18/09/2015 

11964/15 11964/15 17/09/2015 

3410-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 1 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

3715/15 15/09/2015 

12016/15 12016/15 15/09/2015 

3409-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 18 септември 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

11865/15 14/09/2015 
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